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KIM
JESTEŚMY?

STAWIAMY NA NOGI
Charytatywny bieg biznesowy Poland Business Run,
nasz największy projekt, pozwala dofinansować
protezy, sprzęt medyczny oraz rehabilitację dla naszych
podopiecznych - osób z niepełnosprawnością ruchową.

ZACHĘCAMY DO AKTYWNOŚCI
Organizujemy obozy sportowe oraz wyjazdy integracyjne pozwalające odkryć
nowe pasje i stworzyć grupy wsparcia wśród naszych podopiecznych.

EDUKUJEMY
Prowadzimy szkolenia związane z prawem i kulturą pracy, współpracą 
z osobami z niepełnosprawnoscią, a także aktywnością fizyczną i zdrowiem. 

POMAGAMY FIRMOM W PROJEKATCH CSR
Oferujemy wiedzę i doświadczenie naszych specjalistów, którzy przeanalizują
potrzeby firmy w zakresie projektów charytatywnych i społecznych, a następie
zaproponują gotowe rozwiązania i przeprowadzenie całej akcji.



Twoja firma jest gotowa, by zaangażować
się społecznie? 

Przygotujemy i przeprowadzimy dla niej
szyty na miarę projekt z zakresu CSR.

OFERTA DLA FIRM



I PRZEANALIZUJEMY
potrzeby, aktualną sytuację firmy 
i branży, plany oraz cele poprzez
konsultacje online.

Jak przebiega współpraca z nami?

II PRZYGOTUJEMY
wstępną propozycje działań 
i skonsultujemy z Wami możliwe 
kierunki oraz koncepcje.

III OPRACUJEMY
końcową propozycję oraz budżet,
podpiszemy umowę.

IV PRZEPROWADZIMY
całą akcję, kompleksowo zajmując się
projektem (komunikacja i promocja,
realizacja i obsługa, budżet). 

V DOSTARCZYMY
raport z przeprowadzonych działań 
i przygotujemy wnioski na przyszłość.



NASZE REALIZACJE

POLAND BUSINESS RUN
największy w Polsce bieg charytatywny 
w formie sztafety // ponad 27 tys. biegaczy 
w 10 miastach Polski w 2019 r. // wsparcie dla
ponad 500 osób z niepełnosprawnością
ruchową // tysiące zaangażowanych firm //
połączenie pomocy innym z aktywnością
fizyczną i zdrowym trybem życia // integracja
pracowników wewnątrz drużyn oraz
społeczności lokalnej z biznesem // gotowe
narzędzie CSR



GALA FILANTROP KRAKOWA
uroczyste wręczenie nagród w konkursie
Filantrop Krakowa // realizacja dla Urzędu
Miasta Krakowa // przygotowanie koncepcji,
propozycji miejsca i oprawy eventu //
organizacja i przeprowadzenie gali  

BEZPIECZNE WAKACJE
event rozrywkowo-edukacyjny dla krakowskich
uczniów // gry i zabawy integracyjne // pokazy
służb mundurowych i ratowniczych // realizacja
dla UM Krakowa przy współpracy z firmą Wawel
i RMF FM // przygotowanie koncepcji,
pozyskanie partnerów i kompleksowe
przeprowadzenie eventu (promocja, obsługa)

NASZE REALIZACJE



NASZE REALIZACJE

PÓŁKOLONIE DLA DZIECI 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
pilotażowy program „Lato w mieście  2019 –
półkolonie”// realizacja dla Miasta Krakowa //
kompleksowa organizacja aktywnego
wypoczynku dla dzieci // zapewnienie
wytchnienia rodzicom

ADAPTIVE SNOW CAMP
pierwszy w Polsce obóz snowboardowy dla
osób po amputacjach // przygotowanie
koncepcji, zatrudnienie trenerów i specjalistów
// promocja, rekrutacja uczestników //
pozyskanie środków i partnerów // organizacja
obozu 



DAJŻE KOMPA
akcja polegająca na przekazaniu zbędnego
sprzętu potrzebującym uczniom do nauki online
// zarządzanie projektem // przygotowanie
dokumentów i umów // współpraca z władzami
miejskimi i biznesem przy przygotowaniu akcji
CSR // wsparcie promocji

AKTYWIZACJA ZAWODOWA
pozyskanie grantu od State Street Foundation na
działania zgodne ze strategią CSR firmy // 
3-letni program aktywizacji zawodowej osób 
z niepełnosprawnościami // współpraca 
z korporacją na każdym etapie realizacji // kursy,
szkolenia, eventy // przygotowanie witryny
internetowej // pełna obługa projektu // promocja 
i raportowanie

NASZE REALIZACJE



FESTIWAL KWARANTANNY
konkurs filmowy dla krakowskich uczniów //
realizacja dla UM Krakowa // przygotowanie
oferty w czasie rzeczywistym jako odpowiedź
na obowiązkową izolację // koncepcja, budżet 
i realizacja akcji na każdym etapie // pozyskanie
partnerów i fundatorów nagród //
przygotowanie identyfikacji wizualnej, strony
www, opracowanie regulaminów 
i niezbędnych dokumentów // komunikacja 
i promocja (ekwiwalent reklamowy na poziomie
prawie miliona złotych) 

NASZE REALIZACJE



ZAUFALI NAM

Współpracuję z Fundacją Poland Business Run od lat i z całego serca mogę
polecić ją jako partnera. Szanuję i podziwiam ludzi pracujących w organizacji 

za pełen profesjonalizm, kreatywność, doskonałe zrozumienie biznesu 
i umiejętność połączenia go ze zwyczajnymi ludźmi i ich prawdziwymi

potrzebami. Strategia Fundacji bardzo mocno oparta jest na współpracy 
z biznesem, więc doskonale rozumieją jego potrzeby i ograniczenia. 

 
Organizacja przez lata zgromadziła ogromny know-how i doświadczenie 

w zakresie budowania działań CSR – od weryfikacji potrzeb i identyfikacji osób
potrzebujących, przez zbudowanie strategii uwzględniającej wewnętrzne

uwarunkowania firm, do komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, angażującej
pracowników. Potrafią rozwijać projekty od małych idei do ogólnopolskich

kampanii, skupiających tysiące ludzi i setki organizacji. Co ważne, są to akcje
przynoszące wiele korzyści wewnątrz firm – dające poczucie współdziałania,

tworzące pozytywne relacje w firmie i wspierające Employer Branding.

Przemek Berend - CEO, Talent Alpha



ZAUFALI NAM

Firma Wawel i Fundacja Wawel z Rodziną od lat są partnerem Fundacji Poland
Business Run. Wspólnie udało nam się zorganizować kilka inicjatyw na rzecz

różnych grup społecznych. W 2019 r. zostaliśmy zaproszeni do
współorganizacji akcji "Bezpieczne Wakacje" dla krakowskich uczniów, która

połączyła zabawę z edukacją i profilaktyką na temat szeroko pojętego
bezpieczeństwa oraz rozwagi w czasie letniego wypoczynku. Angażując się 

w którąkolwiek z inicjatyw Fundacji jako partner, można być pewnym, że
zostanie ona przeprowadzona w sposób profesjonalny. Specjaliści Poland

Business Run z różnych dziedzin dbają zarówno o fachowe przeprowadzenie
całej akcji, jak i komunikację czy promocję, nigdy nie zapominając przy tym 

o charytatywnym celu.

Sylwia Warnecka - CSR Manager, Wawel



ZAUFALI NAM

Uważam, że cechą szefowej Fundacji i jej zespołu jest szczere poświęcenie idei, która stała
się również ich pasją. Cała drużyna jest oddana pomocy, nie boi się nowych projektów 

i przede wszystkim nie zatrzymuje się w biegu do realizacji swoich celów.
 

Co roku na starcie Poland Business Run pojawia się więcej biegaczy. Co roku do projektu
dołączają nowe miasta, a pomoc otrzymuje coraz więcej beneficjentów. Fundacja

organizuje obozy i turnusy rehabilitacyjne. Trudno zliczyć pozostałe inicjatywy, które
podejmują. Ich pomoc jest systematyczna i oparta o wypracowane, sprawdzone schematy.

 
Jako przedsiębiorca z niemal 40-letnim doświadczeniem, ale też rajdowiec, który dba, by
jego zespół był jak najlepiej zorganizowany, z podziwem obserwuję Agnieszkę Pleti i jej

zespół przy pracy. W moich oczach, są grupą ludzi, która nie tylko nie boi się
podejmowania nowych wyzwań, ale ma kompetencje i odpowiednie cechy, by wychodzić 

z nich zwycięsko. I zdobywać szczyty, o których inni mogą tylko pomarzyć.

Rafał Sonik - przedsiębiorca i kierowca rajdowy, 
Ambasador Poland Business Run



ZAUFALI NAM

Fundacja Poland Business Run najczęściej kojarzona jest z biegiem
charytatywnym, który co roku gromadzi tysiące osób z wielu firm i instytucji,

jednak jej działania nie ograniczają się tylko do organizacji sztafety biznesowej.
Urząd Miasta Krakowa współpracuje z Poland Business Run także przy okazji

innych akcji oraz wydarzeń charytatywnych i społecznych. Za każdym razem są
one przygotowane na najwyższym poziomie, przemyślane i profesjonalnie

przeprowadzone. Fundacja w sposób kompleksowy odpowiada na potrzeby
grupy, na rzecz której organizuje akcję - osób z niepełnosprawnością, seniorów

czy dzieci.

Elżbieta Kois-Żurek - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, 
Urząd Miasta Krakowa



ZAUFALI NAM

Od lat śledzimy działalność Fundacji Poland Business Run (FPBR). Każdego roku nasi
pracownicy są zaangażowani w projekty Fundacji, a także aktywnie uczestniczą w biegu
charytatywnym Poland Business Run zarówno w Krakowie, jak i w Gdańsku, gdzie mamy

nasze biura. Dzięki naszej współpracy i ciężkiej pracy Fundacji, w tym roku powołano już
drugi zespół Trenerów Wsparcia - osób po amputacji, które chcą się dzielić swoim

doświadczeniem, pasjami i wiedzą z innymi potrzebującymi. Projekt to ważna inicjatywa
społeczna, dzięki której Fundacja przy wsparciu State Street Bank Polska umożliwia

osobom niepełnosprawnym powrót do życia społecznego i zawodowego. 
 

Doceniamy współpracę z FPBR za partnerskie podejście i angażowanie nas w realizację
projektów. Fundacja szkoli naszych menedżerów, przygotowując ich do pracy z osobami 

z niepełnosprawnością. Dzięki zawsze profesjonalnym, wsłuchanym w potrzeby 
i proaktywnym ekspertom, poznajemy lepiej perspektywę i potrzeby naszych pracowników.

To jednocześnie powoduje, że State Street Bank Polska staje się miejscem bardziej
otwartym i inkluzywnym.

Monika Jankowska-Rangelov i Dariusz Krupa, 
State Street Bank Polska



PRZYGOTUJ 
Z NAMI PROJEKT
CHARYTATYWNY 
LUB SPOŁECZNY Kompleksowe przeprowadzenie

akcji zgodnie z założeniami 
i celami firmy

Wsparcie specjalistów na każdym
etapie realizacji pojektu

Szyta na miarę koncepcja
projektu z zakresu CSR



AGNIESZKA
PLETI
Prezes

Fundacji

NASZ ZESPÓŁ

MARTA
HERNIK

Managing
Director

ANGELIKA
HAŁOŃ

PR &
Communications

Manager

KAMIL
BĄBEL
Project

Manager

https://www.linkedin.com/in/agnieszka-pleti-825a56171/
https://www.linkedin.com/in/marta-hernik/
https://www.linkedin.com/in/kamil-b%C4%85bel-0485a39b/
https://www.linkedin.com/in/aangelika-lis/


www.polandbusinessrun.pl

KONTAKT
Zapraszamy do kontaktu
i rozmowy o potrzebach
oraz celach Twojej
firmy.

Fundacja Poland Business Run
marta.hernik@polandbusinessrun.pl 
+48 504 206 139

MARTA HERNIK

// Korzystając z naszej
oferty wspierasz Fundację
Poland Business Run i jej
podopiecznych. 

http://www.fb.com/polandbusinessrun
http://www.instagram.com/polandbusinessrun
https://www.linkedin.com/company/10591785/
http://www.polandbusinessrun.pl/

